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ALGEMEEN 
 
Titel Stimulering transitie duurzame landbouw via institutionele analyse en herontwerp 

van toegevoegdewaardeconcepten in relatie tot bedrijfsystemen en ketens
Nummer 2275000678 
Projectleider Jos Verstegen 
Andere onderzoekers Linda de Bie (Nationale Coöperatieve Raad) 
Trekkende Business Unit SSG 
KB-programma KB II Duurzame landbouw 
Speerpunt binnen KB-

programma 

c. Bevorderen van productiviteit, efficiëntie en concurrentiekracht van 
veehouderijketens 

Participerende Sciences 

Groups 

n.v.t. 

Looptijd 2011-2013 
Budget 20 kEuro per jaar (door NCR is hier minimaal 50kEuro aan toegevoegd aan 

personele inzet en t.b.v. de ontwikkeling van de tool) 
Doelstelling  Het doel van dit project is het ontwikkelen van een tool plus aanpak om tot een 

herontwerp van agroproductiesystemen te komen, waardoor 
toegevoegdewaarde-concepten beter en sneller van de grond komen en 
daarmee duurzaamheid gestimuleerd.

PPS*) Geen officiële PPS, wel een samenwerkingsverband geweest met de 
Nationale Coöperatieve Raad. 

  
*) dit veld is in te vullen door de programmaleider. 
 
VOORTGANG 2013 
 



Resultaten (*) Geplande activiteiten, deliverables en milestones 
In 2012 is de tool grotendeels gerealiseerd. In 2013 is de tool ingezet door 
de NCR in vele groepsbijeenkomsten (zie bijlage) 

Afwijking De gedachte was om een tool te ontwikkelen en die in 2013 uit te rollen 
d.m.v. sessies met stakeholders. Dit is ook gebeurd maar het uitrollen heeft 
NCR volledig voor haar rekening genomen en heeft WUR weinig tijd gekost. 
Er zijn ook weinig aanvullende ontwikkelvragen uit de sessies gekomen. De 
uitdaging voor 2014 is om m.b.v. de NAPRO-gelden een slag te maken om 
van game-opzet naar experiment-opzet te gaan. 

Bijdrage aan KB-

programma deliverables  

(*) 

Bijdrage geleverd aan: Kennis (beta-gamma) waarop nieuwe 
systeemontwerpen gebaseerd kunnen worden die bijdragen aan 
diergezondheid en dierenwelzijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan 
maatschappelijke inbedding. 
Toelichting: Het wordt steeds meer partijen in de agrosector duidelijk dat 
voor verwaarding van maatschappelijke eisen, t.a.v. diergezondheid en 
dierenwelzijn, twee dingen van belang zijn. Een onderscheidend product in de 
markt zetten en samen werken. De ontwikkelde tool maakt de deelnemers 
bewust van wat er nodig is om tot een goede samenwerkingsvorm te komen 
en gezamenlijk te  investeren in een duurzaam onderscheidend product. 

Betekenis ontwikkelde 

producten en expertise  

Aan welke strategische doelen van de business unit/centrum, SG en WUR 
draagt uw resultaat bij?  ** 
**Hiermee werken we aan de EZ-doelstelling uit het meerjarenkader 
“Basiskennis voor duurzame landbouwproductiesystemen”. Is algemene 
kennis toepasbaar op meerdere productieketens/systemen (plantaardige, 
dierlijke, mariene) 
Wordt nu al in de markt toegepast. Bij coöperaties en onderwijsinstellingen 
** 

Wetenschappelijke 

publicaties (*) 

n.v.t. 
 

Maatschappelijke 

publicaties 

Zie bijlage. 
 

Andere output De ontwikkelde game is concrete output van dit project 
Aansluiting op 

Kennisontwikkeling bij de 

universiteit 

n.v.t.; in aanvang was er een koppeling met een LEI-aio-project. Helaas is de 
promovendus na één jaar gestopt. 

Doorstroom naar BO-

onderzoek en praktijk 

De doorstroom naar de praktijk vindt plaats en heeft plaatsgevonden via de 
sessie met de game (zie bijlage) 

Samenwerking (*) met 

externe 

wetenschappelijke 

partners 

De tool is ontwikkeld in samenwerking met de software-engineers van 
MeinMein (meinmein.com).  

Samenwerking met niet 

wetenschappelijke 

partners 

Zie voorgaande. 

*   = voor projecten van WOT-units ligt het accent op deze elementen 



SAMENVATTING VOOR KENNIS ONLINE 
 
Samenwerking met praktijk De ontwikkeling van de tool is gebeurd in nauwe samenwerking met de Nationale 

Coöperatieve Raad en het software-ingenieursbureau MeinMein. Bij de toetsing 
van de tool is samengewerkt met o.a. de jongerenraad van FrieslandCampina en 
CAH Vilentum Hogeschool Dronten. Daarna is de tool uitgerold binnen diverse 
opleidingen en coöperaties, o.a.  

Samenvatting resultaten 

voor Kennis Online  

Samenvatting van de behaalde resultaten en deliverables in 2013: er is binnen 
dit project een coöperatie-tool ontwikkeld waarmee  

English summary of the 

results  

In this project, a co-op game has been developed that creates awareness 
among students and farmers what is needed to cooperate, to run a cooperation 
and to invest in distinctive, sustainable, products. The tool is in the Dutch 
language but is set up in a way that other language file can be included. The tool 
is currently being used in practice,  by many different groups but especially by 
educational institutes and by young member boards of cooperatives. 

 
 
 
FINANCIEEL & UREN 
 
(in 1.000 euro’s) Begroot 

2013 (geld) 

Begroot 

2013 (uren) 

Gerealiseerd 

2013 

Gerealiseerd 

2013 (uren) 

Kennisbasis 20000 120  3531* 25* 
R&D en Licentie ed.     
Anders, nl ….     
Totaal 20000 120  3531* 25 
* = gebaseerd op (en aangeleverd door) financiële administratie via BAPS 

 
  



BIJLAGE 
 
Meer info over de co-op game is te vinden op: 
http://www.cooperatie.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=78 
 
Een trailer-video van de game is te vinden via: 
http://vimeo.com/73869058#at=177 of 
http://www.youtube.com/watch?v=Fp0TMN2_QRw&feature=youtu.be 
 
Activiteiten door NCR uitgevoerd: 
November 2013: Avicenna Leergang coöperatief leiderschap 
November 2013: Jongerenraad FrieslandCampina 
Oktober 2013: Studenten bachelor en master CAH Vilentum Hogeschool 
Oktober 2013: Game aangedragen voor Dutch Game Awards 
Juni 2013: Summerschool Agriterra 
Juni 2013: Jongerenraad FrieslandCampina 
Februari 2013: Playtest NAJK Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
Februari 2013: Playtest studenten CAH Vilentum Hogeschool 
Januari 2013: Try-out bij Nationale Coöperatieve Raad 
 
 


